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چکیده
امروزه اقتصاد فراتر از معيشــت و دادوســتد مطرح اســت. نقش آن در اقتدار آفرينی برای اقوام و 
ملتها، روشن و آشكار است. اقتصاد جهانی برخالف آوازه زيبايش، به دنبال تسهيل متعادل مبادالت 
بين المللی برای همه كشــورها نيست، بلكه هدف آن ايجاد محدوديت و بهره كشی از ملتهای ضعيف تر 
است. در اين ميان، هدف از تشكيل اتحاديه های اقتصادی، برای كشورهای سلطه گر در راستای سلطه 
بيشتر و برای ساير كشورها، دفاع از حقوق و منافع تجارت، توليد و سرمايه ملی است. موضوع اين 
پژوهش بررســی مبانی هم گرايی اقتصادی جهان اسالم اســت، از اين رو، آياتی از قرآن كه بر لزوم 
وحدت و هم گرايی، آمادگی همه جانبه در مقابل دشمن و حفظ عزت مؤمنان داللت دارند و آيه نفی 
ســبيل و رواياتی از قبيل: حمايت پيامبر)ص( از تشكيل بازار در مدينه، ممنوعيت صرافی برای اهل 
ذمه در برهه ای از زمان، منع اســتفاده از كاالی اساســی خارجی و لزوم خودكفايی مسلمانان، مورد 
بررســی قرار می گيرند و اين نتيجه حاصل می شود كه ضرورت تشــكيل »اتحاديه اقتصادی جهان 

اسالم« با توجه به نيازهای جامعه، غيرقابل انكار است.

كلیدواژه ها: قرآن، حدیث، جهان اسالم، استقالل، هم گرایی اقتصادی.

ـ ترویجی مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی )فروغ وحدت( فصلنامه علمی 
سال یازدهم/ دوره جدید/ شماره 44/ تابستان 1395

صص 20-8

8

م 
ده

یاز
ل 

سا
13

95
ن 

ستا
تاب

 -
44

ره 
ما

ش



مقدمه
در جهان امــروز، اقتصاد بيش از قدرت نظامی، قوام 
دهنده دولتها و ملتها اســت. نقــش اقتصاد فراتر از 
معيشــت و دادوستد، در قوام و اقتدار آفرينی اقوام و 
ملتها، روشن و آشكار است. اقتصاد جهانی برخالف 
نام و آوازه زيبايش، موجب تســهيل آزاد و متعادل 
مبادالت بين المللی برای همه كشــورها نيست، بلكه 
هــدف آن منفعت جويــی فرصت طلبانــه و ايجاد 
محدوديت و بهره كشــی از ملتهــای ضعيف تر بوده و 
در اين ميان، هدف از تشكيل اتحاديه های اقتصادی، 
برای كشورهای ســلطه گر در راستای سلطه بيشتر و 
برای ساير كشورها، دفاع از حقوق و منافع تجارت، 

توليد، مصرف و سرمايه های شخصی است.
اين جستار به دنبال پاسخ گويی به اين سؤال است كه 
آيا با استناد به منابع كهن و اصيل اسالمی به ويژه قرآن 
كريم و روايات، می توان از ضرورت تشكيل اتحاديه 
اقتصادی جهان اسالم، به عنوان اهرمی برای هم گرايی 
بيشتر كشورها و در نتيجه حفظ استقالل جهان اسالم 
استفاده نمود، يا خير؟ قبل از پاسخ، به منظور روشن 

شدن موضوع به نكات زير اشاره مي شود:
1. در دنياي امروز اســتقالل، مجد و عظمت دولتها 
و ملتها در همه ابعاد سياســي، فرهنگي و اقتصادي 
سخت در هم آميخته است و تفكيك آنها به هيچ وجه 
امكان پذير نيست. در اين ميان نقش خطير و حساس 
قدرت و استقالل اقتصادي بسيار حائز اهميت است. 
در جهان معاصر كشورهايي كه از توان اقتصادي كافي 
برخوردار نباشند، حتي با تكيه بر قدرت نظامي برتر 
خود، در درازمــدت نمي توانند حرف اول را بزنند و 
براي تأمين نيازهاي خود، مجبورند دنباله رو سياست 
قدرتهــاي اقتصادی برتر باشــند. نمونه آن كاهش و 
افــول نفوذ مؤثر كشــورهای اروپايی در طی دوران 
جنگ سرد، به دليل برخی از مشكالت و گرفتاريهای 
سياسی و به ويژه اقتصادی ناشی از دو جنگ جهانی 
اول و دوم در منطقه خاورميانه اســت كه نقش خود 

را به عنوان يك قدرت مؤثر منطقه ای و بين المللی از 
دست دادند.1

2. در جهــان معاصر تمام كشــورها، حتي غولهاي 
اقتصادي و قدرتهــاي برتر سياســي دريافته اند كه 
تك روي به نفع آنان نيســت و بــراي نيل به اهداف 
بلندمدت خود، بايد با قدرتهاي ديگر جهان، تعامل و 
هماهنگي داشته باشند. در نتيجه هر روز شاهد تشكيل 
اتحاديه هــاي جديد در زمينه هاي مختلف سياســي، 
نظامي و به ويژه اقتصادي هســتيم. از جمله اتحاديه 
اروپا كه در قالب يك مجموعه هم گرا و قدرتمند در 
ساختارهای جهانی تأثيرگذار است، توانسته در قالب 
يك بلوك اقتصادی قدرتمند نقش و جايگاه مناسبی 
را در نظام بين الملل كسب نمايد و ديپلماسی اقتصادی 
فعالی را در قبال كشــورهای منطقه خليج فارس به 
كار برد.2 همچنين اتحاديه اقتصادی اوراسيا، سازمان 
همكاريهای اقتصادی يا اوپك و ... كه در بسياری از 
آنها كشــورهای قدرتمند نيز عضويت دارند. بنابراين 
امروزه اغلب كشــورها مشكالت خارجي خود ـ به 
خصوص در ابعاد اقتصادي ـ را در قالب سازمانهاي 

فراملي حل و فصل مي نمايند.
3. جهان اسالم داراي دشمنان متعددی است كه همه 
آنها ـ به رغم اختالفات احيانًا شديدي كه دارند ـ در 
تخريب و تضعيف دولتها و ملتهاي اســالمي وحدت 
نظر دارند و در راســتاي نيل بــه اين هدف، از هيچ 
كوشش و توطئه اي فروگذار نمی كنند. اين دشمنان و 
در رأس آنها صهيونيســم جهاني، به دنبال اين هستند 
كه همه قدرتهاي جهان به ويژه قدرت اقتصادي و از 
جمله قدرت اقتصادي جهان اســالم را قبضه كنند و 
بر آن مسلط شوند كه اين امر حركت جهان اسالم را 
برای دفاع از حقوق خود، مي طلبد. در اين شــرايط 
اگر مراكز تأثيرگذار جوامع اسالمي و دولتها بخواهند 
در برابر اين قدرتها و شــيطنتها، خودي نشان دهند، 
1. نقــش اتحاديه اروپا در روند اقتصادی كشــورهای خليج فارس، 

ص86.
2. همان، ص57.
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راهي جز انسجام و وحدت و برقراري رابطه و تعامل 
مؤثــر با يكديگر در تمام زمينه ها ـ به ويژه در زمينه 
اقتصادي كه بسترســاز ســاير ابعاد است ـ نخواهند 
داشــت كه براساس منشور سازمان كنفرانس اسالمی 
از جمله اهداف تشــكيل آن، ايجاد همين انسجام و 

هم گرايی بين اعضای آن است.3
4. زمينه ها و عوامل بسياری وجود دارد كه می تواند در 
ايجاد و افزايش وحدت در بين ملتهای اسالمی مؤثر 
باشد. به رغم اختالف مردم منطقه از نظر قومی، زبانی، 
نژادی و حتی مذهبی، عوامل متعددی وجود دارد كه 
می تواند محور اتحاد باشــد. برخورداری مردم منطقه 
از فرهنگی كهن و ريشه دار، اشتراكات فراوان عقيدتی 
و آيينــی مانند اعتقاد به توحيــد، نبوت و اهل بيت و 
جايگاه آنها، مناسك مشترك نماز جمعه، حج و جهاد 
به عنوان نهادی تدافعی و بازدارنده در مقابل دشمنان 
جامعه اســالمی، تمركز اكثريت كشــورهای اسالمی 
در منطقــه ای كه دارای اهميت جغرافيايی، سياســی 
و اقتصادی اســت، وجود منابع غنــی و تنوع آب و 
هوايی منطقه و نيز نيروی كار مناسب و امكان تأمين 
نيازهای اين منطقه در صورت تعامل بين كشورهای 
آن، از عوامل مؤثر در اين امر است. منافع مشترك نيز 
می تواند به اين مهم كمك نمايد. يكی از عوامل مثبت 
در اين ميان، ســازمان همكاريهای اسالمی است كه 
57 عضو دارد و از بزرگ ترين سازمانهای بين المللی 
است. وجود اين سازمان به منزله آماده بودن مقدمات 
برای تشكيل اتحاديه اقتصادی جهان اسالم است، چه 
اينكه در قالب آن می تــوان اعضا را گرد هم جمع و 
از امكانات آن در اين راســتا استفاده كرد. در منشور 
اين ســازمان، ارتقای همبستگی اســالمی، حمايت 
از همكاری ميان كشــورهای عضــو در زمينه های 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و ... و مشورت 
ميان كشورهای عضو در سازمانهای بين المللی، تالش 
به منظور محو تبعيض نژادی، و خاتمه بخشــيدن به 

3. قانون منشور كنفرانس اسالمی، ماده2، بند2.

استعمار در تمام اشكال آن آمده است.4 بيداري طيف 
وسيعي از مســلمانان تأثيرگذار نيز،  شرايط را براي 
تحقق اين هدف مقدس؛ يعني همكاري و تعامل مؤثر 
در همه ابعاد ـ به خصوص در بعد اقتصادي و تجاري 

ـ مهيا ساخته است.
5. هم گرايي و تشــكيل اتحاديه ها از جمله »اتحاديه 
اقتصادی جهان اســالم« هرگز به معناي قطع رابطه با 
كشورهاي بزرگ و كوچك ديگر جهان نيست؛ زيرا 
امروزه جهان با همه بزرگــي اش، به دليل ارتباطات 
شگفت انگيزي كه همه معادله ها را برهم زده، به يك 
دهكده كوچك تبديل شــده است كه فكر جدايي در 
چنين دنيايي را غيرمنطقــی می نمايد. بنابراين تعامل 
كشــورهاي اســالمي با يكديگر و همچنين تشكيل 
اتحاديــه اقتصادی براي تأثير هرچه بيشــتر قدرت 
اقتصادي جهان اســالم بر جهان پيچيده امروز است. 
اين ايده آرماني، غيرقابل وصول نيســت، چه اينكه 
 بســياري از منابع و ذخاير استراتژيك و حساس از 
جمله معــادن عظيم نفت جهان و يكي از بزرگ ترين 
بازارهاي مصرف جهان كه در اقتصاد و توليد بســيار 
مؤثر اســت، در اختيار آنان است. اين در حالی است 
كه جمعيت مســلمانان حدود يك و نيم ميليارد نفر 
)حدود 25% جمعيت كل جهان( است كه تأمين كننده 
نيروی كار مناســب برای توليد است و خود زمينه را 
برای امكان رقابت در بازارهای جهانی، مهيا می سازد.

شــايان ذكر اســت كه دســت زدن به چنين اقدام 
بزرگي، توجه و همفكری ســران كشورهای اسالمی 
و دانشــمندان را برای پيشگيری از موانع و مشكالت 

پيش رو می طلبد. اين موانع عبارتند از:
الف( بي توجهي سياستمداران، فرزانگان و انديشمندان 
نســبت به اهميت ايــن موضوع و جايــگاه آن در 
آموزه های اسالمی يا بی تفاوتی آنها نسبت به استقالل 
و عظمت جهان اســالم به عنوان يــك مجموعه در 

4. نگاهی به تاريخچه فعاليتهای ســازمان همكاری های اســالمی، 
صص3و4.
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مقابل ساير قدرتها.
ب( رابطه نســبتًا ضعيف سياسي، اقتصادي و تجاري 
در بين كشورهاي اسالمي. اغلب كشورهاي اسالمي 
عمــده نيازهاي خــود را از ســاير قدرتهاي بزرگ 
اقتصادي تأمين مي نمايند و بيشتر روابط تجاري آنها 

با آن قدرتها است.5
ج( ضعــف زيربنايي كشــورهای اســالمی و كمبود 
راههاي ارتباطي، به طــوري كه گاهی صادر و وارد 
كردن كاالها از كشــورهاي دور مقرون به صرفه تر از 
يك كشور نزديك و گاه از يك كشور همسايه است.
ايــن مقاله به بررســي حكم فقهي چنيــن پديده اي 
اختصاص دارد و در راســتای تبيين اين مسئله است 
كه آيا تشــكيل چنين اتحاديه ای الزم و پسنديده يا 
نكوهيده است؟ اگر دانشمندان و دولتمردان كشورهاي 
اســالمي به اين نتيجه برســند كه تشــكيل اتحاديه 
مشترك اسالمي مي تواند نقش مهمي در حل مشكالت 
اقتصادي داشــته باشــد و اين كار اقدامي واجب و 
يا حداقل از نظر شــرعي پســنديده و وظيفه شرعي 
آنها اســت، قطعًا به فكر برداشتن موانع و زمينه سازي 
براي تحقق آن خواهند افتاد و در نهايت چنين پديده 

مباركي رخ خواهد داد.

پیشینه بحث
تاكنون سخنرانيها و مقاالت متعددی در مورد اهميت 
و ضرورت اتحاد جهان اســالم و كشورهای اسالمی 
ارائه شده است. بعضی اصل ضرورت و اهميت اتحاد 
را مورد بررســی قــرار داده و بعضی ابعاد خاص آن 
را مد نظر داشــته اند. به عنوان نمونه می توان به مقاله 
احمد مبلغی با عنوان »مبانی فقهی وحدت از ديدگاه 
عالمه شرف الدين«6 اشــاره نمود كه بخش كوچكی 
از آن با عنــوان »قاعده وحدت« در حد يك صفحه 
هم پوشانی دارد و نيز مقاله ای ديگر از همان نويسنده 
5. نقــش اتحاديه اروپا در روند اقتصادی كشــورهای خليج فارس، 

ص87.
6. »مبانی فقهی وحدت از دیدگاه عالمه شرف الدین«، صص14-3.

با عنوان »داليل فقهی ضرورت تشكيل بازار مشترك 
اسالمی« به چاپ رسيده اســت. نويسنده اول مقاله 
حاضر نيز بخش كوتاهی از رساله دكتری خود را به 
»تشكيل بازار مشــترك اسالمی«7 اختصاص داده و 
داليل فقهی آن را بررســی كرده است. وی همچنين 
مقاله ای تحت عنوان »نفی سلطه اقتصادی بيگانه در 
آموزه های قرآنی«،8 به همايش قرآن و اقتصاد، ارائه 
نموده كه در كتــاب مجموعه مقاالت قرآن و اقتصاد 
به چاپ رسيده است و بخشی از داليل مقاله موجود 
را پوشــش می دهد. اما ضمن تفاوت موضوعی مقاله 
پيش رو با تمام مقاالت گذشته ـ يكی در مورد بازار 
مشــترك و ديگری در مورد اتحاديه اقتصادی يا نفی 
سلطه اقتصادیـ  داليلی كه در اين مقاله مورد بررسی 
قرار گرفته، بيش از آنها اســت. احمد مبلغی در مقاله 
خود به ســه قاعده »اقامه سوق مســلمانان«، »نفی 
سبيل« و »االسالم يعلو« استدالل نموده،9 اما در اين 
مقاله، با تركيبی جديد، به دو دسته داليل يعنی آيات 
قرآن و روايات اســتناد شده كه آيات »لزوم وحدت 
مســلمانان«، »ضرورت آمادگی همه جانبه در مقابل 
دشــمنان«، »ضرورت حفظ عزت مسلمانان«، »نفی 
سبيل« و »منافع موجود در مناسك حج« و روايات 
»تأســيس بازار در مدينه در زمان پيامبر و حمايت 
حضــرت از آن«، »توصيه اميرمؤمنان به خود كفايی 
اقتصادی و عدم اســتفاده از كاالی اساسی خارجی« 
و »ممنوعيت صرافی برای يهوديان در زمان خالفت 
اميرمؤمنان«، مورد بررســی قرار گرفته و مطلب به 

اثبات رسيده است.

مفهوم شناسی اتحادیه
 »Union« اتحاديــه كــه معــادل واژه التيــن آن

7. بررسی مبانی فقهی و حقوقی بازار مسلمانان، صص273-261.
8. »نفی ســلطه اقتصادی بیگانه در آموزه های قرآنی«، صص137-

.260
9. نک: »دالیل فقهی ضرورت تشکیل بازار مشترک اسالمی«.
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می باشــد،10 از ماده »وحــد« و از مصدر »اتحاد« به 
معنی »اتفاق نظر، انضمام دو شــیء يا به وجود آمدن 
يك شــيء مركب از چند چيز« اســت و در اصطالح 
عبارت است از: »ايجاد يك منطقه اقتصادی متشكل از 
چند كشور كه مقررات گمركی و ديگر موانع را بر سر 
راه تجارت بــا خود حذف نموده و تعرفه های گمركی 
مشــتركی را در مقابل كشورهای غيرعضو گروه وضع 

كرده اند«.11
آنچــه در ايــن مقاله دنبال می شــود، اين اســت كه 
كشــورهای اسالمی بايد سازمانی شامل تمام يا بيشتر 
كشورهای جهان اسالم تشكيل دهند. سازمانی داراي 
سياستهاي اقتصادي مشترك كه موجب اتحاد قوي در 
زمينه هاي توليدي، گسترش بازار، ثبات رويه افزايش 
توليد، بهبود ســطح زندگي و توسعه روابط هماهنگ 
بين كشورهاي عضو شود. در نتيجه مبادالت تجاري، 
قوانين و احكام آنها مشترك بوده، نقل و انتقال كاال در 
درون مجموعه اعضاي آن، آسان و با عوارض گمركي 
كم يا بدون عوارض باشــد و اعضــاي آن تصميمات 
تجاري و اقتصادي مشترك اتخاذ نمايند و ساير اموري 
را كه به نفع كل جهان اســالم اســت، به طور مشترك 

پيگيري نمايند.

مبانی هم گرایی اقتصادی
آيــات قرآن كريم و رواياتی كه بيان كننده جايگاه اين 
مهم هســتند، مورد مطالعه قــرار مي  گيرند. البته نبايد 
انتظار داشت كه داليل مورد استناد براي بررسي چنين 
موضوع جديدی، به طور مســتقيم بــر مطلب داللت 
داشته باشند، بلكه براي اثبات آن، استناد به عمومات، 

همانند بسياري از موضوعات ديگر، كافي است.
1( قرآن كریم

با توجه به برخی از آيات قرآن كريم، می توان جايگاه 
10. فرهنگ لغــات و اصطالحات علوم سياســی و روابط بين الملل، 

ص395.
11. ر.ک: فرهنــگ گمرك و تجــارت، ص4؛ تجارت بين الملل، ج1، 

صص163و428.

تشكيل اتحاديه مزبور را برداشت نمود:
الف( ضرورت وحدت و هم گرایي اسالمي

بعضــي از آيات، مانند آيه 92 ســوره انبياء، بر لزوم 
وحدت بين امت اســالمي داللت مي نمايند:  »ِإنَّ هِذِه 
ًة واِحَدًة«؛ »)ای مــردم!( به يقين اين )نوع  ُتُكــْم ُأمَّ ُأمَّ
انســانی( امت شمايند و همه يك طائفه و يك ملتيد«. 
گرچه برخی از مفســران امت را در اين آيه به معنی 
دين دانســته اند،12 اما در برخی از تفاسير ذيل اين آيه 
آمده است: »امت« يعني جماعتي كه »مقصد واحدي« 
را در پيش دارند13 و ركن تشــكيل امت همين اتحاد 
آنها اســت و در غير مورد اتحاد چنين عنواني صادق 
نمي باشد. يكی از بارزترين نمونه های اتحاد در جهان 
معاصر، اتحاد در زمينه های اقتصادی اســت و امروزه 
كشــورهايی كه فعاليتهای اقتصادی مشترك دارند، از 
وحدت بيشــتری در ساير زمينه ها برخوردارند. نمونه 
آن را می توان در اتحاديه اروپا و اوپك در شرايطی كه 

اعضا دارای وحدت نظر باشند، مشاهده نمود.
خداونــد متعال در آيه ديگر مي فرمايــد: »َواْعَتِصُموا 
ُقوا«؛14 »و همگی به ريســمان  بَِحْبِل اهلِل َجِمیًعا َواَل َتَفرَّ
الهی چنگ زنيد و از اختالف و پراكندگی بپرهيزيد«. 
جصاص می گويد: مراد امر به تجمع امت اســالمی و 
نهی از تفرقه در بين آنها اســت و بسياری از مفسران 
حبل اهلل را قرآن می دانند.15 منظور از عدم تفرق در اين 
آيه، اجتماع مســلمانان است، به گونه اي كه فوايد اين 
اجتمــاع نصيب آنها گردد و به گفته بعضي از محققان، 
نهي از تفرقه شــامل تمام انواع تفرقه  ها است16 كه از 
جمله آنهــا تفرق در زمينه هاي اقتصادي اســت. اين 
خود موجب پراكندگی كشــورها به دليل اختالف در 
منافع می شود و در اين صورت فاصله آنها از يكديگر 
بيشتر شــده، موجب آسيب پذيری بيشتر جهان اسالم 

12. روح المعانی، ج17، ص89؛ الكشف و البيان، ج6، ص305.
13. مجمع البيان، ج7، ص111؛ الميزان، ج2، ص123.

14. آل عمران، 103.
15. احكام القرآن، ج2، ص36. نیز نک: الكشف و البيان، ج3، ص161.

16. ر.ک: الصراط المستقيم الي مستحقي التقديم، ج1، ص139.
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در مقابل دشمنان است.
پيامبــر)ص( در روايتی مردم را به اتحاد توصيه نموده 
و می فرمايد: »همراه با جمعيت بزرگ انسانها باشيد و 
از تفرقه به دور باشــيد كه عدد كمی از انسانها طعمه 
شيطانند، همان طور كه تعداد كمی از گوسفندان پراكنده 
طعمه گرگند«.17 ثعلبی ضمن تفسير آيه به لزوم وحدت 
امت اســالمی، روايتی را از پيامبر)ص( نقل می كند كه 
می فرمايد: »خداوند از ســه عمل شما خوشنود و سه 
عمل ناخوشايند او است. خوشايند او است كه خدا را 
عبادت كنيد و اطاعتش نماييد، به ريسمان الهی چنگ 
زنيد و متفرق نشويد و شــنوا و مطيع كسی باشيد كه 
خدا اداره امور شما را به وی سپرده است و ناخوشايند 
او اســت قيل و قال شما و پرسش بيش از حد و نابود 

كردن اموال و دارايی«.18
اگر اتحاديه اقتصادی مشتركی در جهان اسالم تشكيل 
شــود، زمينه اتحاد در امور سياسي و نظامي نيز فراهم 
مي گردد. اين امر از سرازير شدن منافع ملتهاي اسالمي 
به جيب ابرقدرتهاي اقتصادي جهان جلوگيري مي كند 
و موجب قدرت بيشتر جهان اسالم خواهد بود، در اين 
صورت اين كشــورها مي توانند نياز خود را آسان تر 
تأمين كنند و ســالح محاصره اقتصادي دشمنان اسالم 
نيز نمي تواند عليه يك كشــور اسالمي كارايي داشته 

باشد.
ب( مناسك حج تجلی مرکز تجاری مشترک

قرآن كريم درباره فلســفه حج و زيــارت خانه خدا 
ْن ِفــي النَّاِس بِالَْحــجِّ َیْأُتوَک ِرَجااًل  مي فرمايد: »َوَأذِّ
َوَعَلــی ُکلِّ َضاِمٍر َیْأِتیَن ِمْن ُکلِّ َفجٍّ َعِمیٍق. لَِیْشــَهُدوا 
َمَناِفــَع لَُهْم«؛19 »در ميان مــردم بانگ برآور تا برای 
انجام مراسم حج در مســجدالحرام حضور يابند. اگر 
آنان را فراخوانی، پياده و ســوار بر شترانی الغر كه از 
هر راه دوری فرا می رســند، نزد تو می آيند. تا منافع 
)مادی و معنوی( را كه برايشان فراهم است، بنگرند«.

17. المعجم الموضوعی لنهج البالغه، ص156.
18. الكشف و البيان، ج3، ص163.

19. حج، 27و28.

در اين آيه دعوت مردم به حــج به صورت امر آمده 
اســت كه ظهور در وجوب دارد، بنابراين اين عمل بر 
پيامبر)ص( و پيروانش الزم و واجب اســت. چنان كه 
در روايتي از ابن عباس آمده است: حضرت ابراهيم)ع( 
در محل مقام ايســتاده و ندا داد: »فاجابوا بلبيك اللهم 
لبيك«.20 فلسفه اين كار ديدن منافع مسلمانان و انجام 
مناســك مي باشــد. حال بايد ديد چه منافعي در اين 

مناسك وجود دارد؟
مناســك ساالنه حج، تجمعی عبادی ـ اجتماعی و در 
حكم كنگره عظيم ساالنه مسلمانان است كه مسلمانان 
می توانند با اقوام، فرهنگها و آداب و رســوم مختلف 
آشنا  شوند و نيازها و مشــكالت يكديگر را برطرف 
كنند. همچنين مي تواند محلي براي تصميم گيري جهت 
حل معضالت جامعه اســالمي ـ از جمله مشــكالت 
اقتصادي ـ باشد. در گذشته مكه بر سر راه شام، ايران، 
چين و يمن قرار داشت كه به عنوان يك بازار مركزي 
بين المللــي براي مردم اين بــالد ايفای نقش مي نمود. 
زائران كعبه )قبل و بعد از اســالم(، همواره كار تجاري 
هم انجام مي داده اند و آنها كه عازم مكه بودند، با خود 
مال التجــاره مي بردند و به دادوســتد مي پرداختند و 
كاالهاي مورد نياز خود را از مكه خريداري مي كردند. 
حال بايد ديد عبارت »لَِیْشــَهُدوا َمَناِفَع لَُهْم«؛ شامل 
منافع مادي هم مي شــود يا خير؟ برای اثبات شمول 

منافع مادی قراينی وجود دارد، از جمله:
1. واژه منافع اطالق دارد و شامل منافع معنوي و مادي 
اســت و نمي تواند به منافع معنوي اختصاص داشــته 
باشد. اگر منظور فقط منافع معنوي  بود )به ويژه در اين 
زمينه كه منافع مادي و تجاري فراواني وجود داشــته 
است(، بايد قرينه اي براي اين اختصاص ارائه مي شد، 
در حالي كــه چنين چيزي وجود ندارد، بلكه قرينه بر 

عموم داللت دارد.
2. برداشت مفسران: تفاســير وارد شده در اين مورد 
نيز منافــع را به منافع معنوي اختصاص نداده اند. برای 

20. مجمع البيان، ج7، ص145.
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مثال عالمه طباطبايی در اين مورد می گويد: »و المنافع 
نوعان: منافع دنيويه وهی التی تتقدم بها حياه االنسان 
االجتماعيــه و يصفوا بها العيــش و منافع اخرويه«.21 
برخی از مفسران اهل سنت نيز مانند بيضاوی و طبری 
در ايــن مورد ضمن طرح احتمــاالت مختلف، نظريه 
تجارت يا اعم از منافع مادی و معنوی را می پذيرند.22
3. روايات تفســيری: برخی از روايات وارد شده در 
بيان مفهوم منافع در اين آيه، آن را به بازار و تجارت و 
مانند آن تفسير نموده اند. برای مثال در »جامع البيان« 
روايتي از ابن عباس نقل شــده كه آن را به »اســواق« 
تفسير نموده اســت.23 در روايتی ديگر آمده است: از 
امام صادق)ع(  سؤال شد كه آيا منظور منافع دنيا است 
يا منافع آخرت؟ حضرت در پاسخ فرمود: »الُكّل«.24 
برخی از منابع حديثی اهل سنت مانند عمدة القاری نيز 

همين نظريه را مطرح نموده اند.25
نكتــه قابل توجه اينكه منافع مادي، تجارت و يا بازار 
كه در تفســير اين آيه مورد توجه قرار گرفته اســت، 
اختصاص به مردم شهر مكه يا سرزمين عربستان ندارد، 
بلكه يك بازار بين المللي است كه شركت كنندگان در 
آن، تمام مسلمانان زائر از سراسر جهان اسالم هستند 
و به تعبير ديگر »بازار بين الملل اسالمي« مورد تأكيد 
قرار گرفته كه منافع تجاري و مادي آن، به نفع و صالح 

تك تك زائران و كل جهان اسالم است.
ج( ضرورت آمادگي همه جانبه در مقابل دشمن

ٍة  وا لَُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوَّ قرآن كريم مي فرمايد: »َوَأِعدُّ
ُکْم«؛26 »هر  َوِمْن ِربَاِط الَْخْیِل ُتْرِهُبوَن بِِه َعُدوَّ اهلِل َوَعُدوَّ
آنچه در توان داريد، برای مقابله با آنها ]=دشــمنان [، 

21. الميــزان، ج14، صص369و370.نیز ر.ک: التبيان، ج7، ص310؛ 
مجمع البيان، ج7، ص146؛ تفســير الصافي، ج3، ص374؛ تفســير 
مجاهد، ج2، ص422؛ تفسير القرآن العظيم، ج3، ص226؛ الدر المنثور، 

ج4، ص356.
22. نک: انوارالتنزيل، ج4، ص123؛ جامع البيان، ج17، ص193.

23. جامع البيان، ج 17، ص192.
24. الكافي، ج4، ص265؛ من اليحضره الفقيه، ج2، ص403.

25. عمدة القاری، ج9، ص129.
26. انفال، 60.

آماده سازيد! و )همچنين( اسبهای ورزيده )برای ميدان 
نبرد(، تا به وسيله آن، دشمن خدا و دشمن خويش را 
بترسانيد«. سياق آيه و ظاهر آن درباره جنگ با كفار 
و تهيه ساز و برگ نظامي است كه يك ضرورت براي 
حفظ هر جامعه اي است. بسياری از مفسران اهل سنت 
قوه را به رمی تعبير كرده و برخی مانند ابن حجر مفهوم 
آن را مقداری توسعه داده و شامل مطلق ادوات جنگی 
دانســته اند.27 ابن جرير طبری نيز تمام امكاناتی را كه 
موجب برتری نظامی است، مطرح نموده است.28 البته 
ادوات نظامی در زمانهای مختلف متفاوت است. برخي 
از محققان مي گويند: »البته اين قوه و نيرو فرق مي كند؛ 
چه اينكه زماني تير و نيزه و شمشــير و منجنيق بود و 
در عصر ما توپ است و تانك و طياره و ...«.29 برخی 

نيز آن را به اتفاق كلمه تفسير نموده اند.30
به نظر مي رســد حكــم آيه منحصر به ابــزار نظامي 
نيســت، بلكه ممكن است تعميم داشته باشد و مي توان 
گفت كلمه »ِمن قُّوة« )همان طور كه برخي31 اســتفاده 
كرده اند(، هــر عاملي را كه موجب قدرت بازدارندگي 
جامعه اسالمي در برابر تهديدات باشد، شامل می شود.
عموم اين واژه كه به صورت »نكره« اســتعمال شده، 
شــامل نيروي انساني توانمند، اســلحه و جنگ افزار 
مدون، اقتصاد توانا و كارا، بــازار قوي، قدرت توليد 
باال، مديريت صحيح، باال بردن نظام اسالمي و مواردي 
از اين قبيل اســت. به عالوه علتــی كه ذيل آيه مورد 
اشاره قرار گرفته است؛ يعنی ايجاد رعب و وحشت در 
دشمن، گرچه غالبًا در اثر كثرت ادوات جنگی حاصل 
می شود، اما منحصر در آنها نيست. در تفسير نمونه نيز 
در اين مورد بيان شده است: »كلمه قوه نه تنها وسايل 
جنگي و سالحهاي مدرن هر عصري را دربر مي گيرد، 
بلكه تمام نيروهــا و قدرتهايي را كه به نوعي از انواع 

27. فتح الباری، ج6، ص68.
28. جامع البيان، ج10، ص39.

29. تفسير جامع آيات االحكام، ج6، ص218.
30. نک: عمدة القاری، ج14، ص145.

31. ر.ک: »اهداف اقتصاد اسالمي«، صص95-69.
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در پيروزي بر دشــمن اثر دارد، شامل مي شود، اعم از 
نيروهــاي مادي و معنــوي ... از قدرتهاي اقتصادي، 
فرهنگي و سياســي كه آنها نيز در مفهوم قوه مندرج 
هســتند و نقش بســيار مؤثري در پيروزي بر دشمن 

دارند، نيز نبايد غفلت كرد«.32
گرچه اكثر رواياتی كه در منابع اهل سنت آمده، قوه را به 
رمی تفسير نموده اند،33 اما برخی از روايات وارد شده 
در تفســير آيه، نيز چنين برداشتی را تأييد می نمايند. 
عياشــي از امام صادق)ع( نقل می كند كه ايشــان آيه 
را به ســالح تفسير نموده است.34 اما عالمه طباطبايي 
از من اليحضره الفقيه نقــل مي نمايد: امام)ع( فرموده 
اســت: »يكی از مصاديق آن استفاده از خضاب سياه 
است«.35 در الكافي نيز نقل مي شود كه امام)ع( فرمود: 
عده اي نزد امام حســين)ع( رسيدند و ديدند حضرت 
محاســن خود را خضاب نموده است. علت را سؤال 
كردند. حضرت فرمود: »پيامبر اكرم)ص( در برخی از 
غزوه هايی كه انجام داد، دستور داد كه سپاهيان خود را 
با خضاب ســياه نمايند، تا در مقابل دشمن قوي جلوه 

نمايند«.36
بنابراين مطرح كردن اســلحه و شمشير در تفسير آيه 
از باب بيان »مصاديق« است، نه اينكه مراد آيه صرفًا 
همان باشد؛ زيرا بعضی آن را وحدت كلمه يا اطمينان به 
خداوند يا ... تفسير نموده اند. بر اين اساس، مسلمانان 
بايد آنچه را كه موجب خوف دشمن است و در مقابل 
مقاصد شوم توسعه طلبانه آنها قدرت بازدارندگي دارد، 
فراهم سازند، چه اينكه »ِمن قّوه« يعني: »ما تقوون به 
علي عدوه«.37 يكي از ايــن قدرتها، به ويژه در عصر 
حاضر، قدرت اقتصادي اســت. امروزه كشــوري كه 
از نظر اقتصادي ضعيف باشــد، هرچند از نظر نظامي 

32. تفسير نمونه، ج7، ص222.
33. المعجم الكبير، ج17، ص330.

34. تفسير العياشي، ج2، ص66.
35. الميزان، ج9، ص130؛ تفسير الصافي، ج2، ص311.

36. الكافي، ج6، ص481؛ موسوعة كلمات االمام الحسين، ص735.
37. ر.ک: التبيان، ج5، ص147؛ فتح الباري، ج3، ص158.

قدرتمند باشــد، نمي تواند در مقابل تهديدات خارجي 
مقاومت نمايد و مانع طمع ورزي قدرتهاي اســتعماري 
باشــد و به گفته امام خميني: »اگر ما يك وابســتگي 
اقتصادي داشته باشيم، اين موجب مي شود كه وابستگي 
سياسي هم پيدا كنيم، و وابستگي نظامي هم حتي پيدا 
كنيم«.38 اقتصاد ضعيف در يك كشور راه را براي نفوذ 
اجانب و ســلطه آنها هموار مي ســازد و اين برخالف 
اصول و مباني اســالم است. تشكيل اتحاديه اقتصادی 
جهان اســالم از عواملي است كه تا حدي اين مهم را 
تأمين مي نمايد و پاسخ گوي نيازهاي جوامع اسالمي و 

كاهش وابستگي به قدرتهاي ديگر خواهد بود.
د( ضرورت حفظ عزت اسالمي

َولِْلُمْؤِمِنیَن  َولَِرُســولِِه  ُة  الِْعزَّ  ِ خداوند مي فرمايد: »َوهلِلَّ
َولَِكنَّ الُْمَناِفِقیَن اَل َیْعَلُموَن«؛39 »عزت مخصوص خدا 
و رسول او و مؤمنان اســت؛ ولی منافقان نمی دانند«. 
طبق اين آيه، مجد، عظمت و عزت اختصاص به خدا، 
رسول او و مؤمنان دارد. آنچه موجب عزت مسلمانان 
باشد، الزم و ضروري اســت؛ امكان ندارد حكمي از 
نظر اســالم قابل قبول باشــد كه موجب عزت كفار و 

ذلت مسلمانان شود.
از اين آيه و دو آيه قبل مي توان استفاده نمود كه آنچه 
موجب عظمت جهان اسالم و مسلمانان است، الزم و 
حركت به ســوي آن ضروري، و آنچه موجب ضعف و 
وابستگي مسلمانان به بيگانگان و تسلط آنها بر جهان 
اسالم است، از نظر شرعي مردود و حرام خواهد بود. 
از آنجا كه اين اتحاديه گامي به سوي استقالل و تقويت 
جهان اســالم در مقابل بيگانگان مي باشد، تشكيل آن 
امري ضروري و الزم اســت و وظيفه همه مسلمانان 
و به ويژه دولتمردان اســت كه براي تحقق آن تالش 

نمايند.
هـ( نفي سلطه بیگانه

قاعده نفي سبيل از ديگر داليلي است كه مي توان براي 

38. صحيفه نور، ج11، ص204.
39. منافقون، 8.
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اثبات ضرورت تشكيل اتحاديه اقتصادی جهان اسالم 
به آن اســتناد كرد؛ زيرا اواًل؛ كوتاهي در تحقق اسباب 
اســتقالل اقتصادي كشورهاي اســالمي، كه تشكيل 
اتحاديه اقتصادی جهان اســالم بــدون ترديد يكي از 
آن اسباب اســت، به معناي پذيرش سلطه و استيالي 
اقتصادي كشورها و قدرتهاي بيگانه بر كشورها و امت 
اسالمي است كه قطعًا سلطه در شئون سياسي، فرهنگي 
و حتــي نظامي را نيز به دنبال خواهد داشــت. ثانيًا؛ 
براساس آيه: »َولَْن َیْجَعَل اهللُ لِْلَكاِفِریَن َعَلی الُْمْؤِمِنیَن 
َســِبیاًل«؛40 »و خداوند راه سلطه كافران بر مؤمنان را 
نگشوده است«، خداوند متعال در عالم تشريع، سلطه و 
اســتيالي كافران را بر مؤمنان )و امت اسالمي( تشريع 
و تجويز نفرموده است، البته در آيه احتماالت ديگري 
چون عدم جعل ســلطه و غلبه تكويني در قيامت،41 
عدم وجود حجــت در دنيا42 و عــدم وجود حجت 
در آخرت43 وجود دارد، امــا چنان كه محققان بزرگ 
اسالمي در تفسير و توجيه آيه مطرح كرده اند،44 منظور 
عدم جعل تشريعي است و حداقل اين مقوله، از موارد و 
مصاديق قطعي آيه خواهد بود؛ زيرا آيه مذكور به دليل 
وجود نكره )ســبياًل( در سياق نفي آن هم با لفظ »لن« 
مفيد عموم اســت. در نتيجه مفاد آيه اين چنين خواهد 
بود: مسلمانان وظيفه دارند از پذيرش هرگونه سلطه و 
استيالي كافران بر خودشان اجتناب نمايند و اشاره شد 
كه بي توجهي به تقويت بنيه اقتصادي، از جمله تشكيل 
اتحاديه اقتصادی جهان اسالم براي رويارويي با موارد 
مشابه در عرصه بين المللي، به معناي پذيرش سلطه و 

استيالي بيگانگان و كافران است.
حديث مشهور: »اْلِْساَلُم يَْعُلو َو اَل يُْعَلی َعَلْيِه«؛ »اسالم 
)نسبت به ســاير مكاتب و ملل( هميشه برتری دارد و 

40. نساء، 141.
41. جامع البيان، ج5، ص445.
42. ر.ک: التبيان، ج3، ص364.

43. ر.ک: احكام القرآن، ج2، ص363.
44. ر.ک: القواعــد الفقهيه، ج1، ص188؛ الجامع الحكام القرآن، ج5، 

ص420.

هيچ چيزی بر آن برتری ندارد« كه در منابع اهل سنت45 
آمده و به دليل شــهرتي كه دارد، از نظر فقهاي اماميه 
نيز پذيرفته شده اســت،46 در مقام تشريع است؛ يعني 
مفاد آن همانند دو آيه قبل، اين است كه خداوند عزت 
مســلمانان را الزم شمرده و هيچ حكمي را كه موجب 
برتري كفار بر مســلمانان باشد، جعل ننموده است. از 
اين رو هر اقدامي كه موجب برتري جهان اسالم باشد 
و يا از برتري و سلطه ديگران جلوگيري نمايد، الزم و 
ضروري و آنچه كه موجب ضعف آنان و ايجاد ســلطه 
اجانب باشد، غيرمجاز است. بنابراين با همان بياني كه 
ذيل آيه آمده است، اين روايت نيز به نوعي بر ضرورت 
تالش براي تحقق اسباب استقالل همه جانبه از جمله 
استقالل اقتصادي ـ كه تشــكيل اتحاديه اقتصادی از 

جمله آنها است ـ به روشني داللت دارد.
2( روایات

در ميراث به جای مانده از پيامبر)ص( و معصومان)ع(، 
شواهدی دال بر لزوم تقويت اقتصادي جامعه اسالمي 
و اهميت آن وجــود دارد كه در زير نمونه هايي از آن 

مورد مطالعه قرار مي گيرد:
الف( تأسیس بازار مدینه

در روايتي آمده است كه پيامبر)ص( به منظور مقابله با 
بازار يهوديان بني قينقاع كه در مدينه از اهميت زيادي 
برخوردار بود، بازاري را مشــخص نموده و مردم را 
به كار در آن تشــويق نمود و دســتور داد از كساني 
كه در آن بازار كار كنند، ماليات اخذ نشــود.47 در آن 
زمان مركز اصلی تجاری مدينــه در منطقه بني قينقاع 
بود و اين امر موجب تسلط اقتصادی يهوديان مدينه بر 
مسلمان بود و پيامبر)ص( براي مقابله با آن، اين اقدام 

را انجام داد.
همچنين نقل شــده است كه روزی خليفه دوم به بازار 
مدينه رفت. پس از بازگشــت، از وی ســؤال شد كه 

45. ر.ک: سبل السالم، ج4، ص67؛ السنن الكبری، ج6، ص205.
46. ر.ک: العناوين الفقهيه، ج2، ص253؛ القواعد الفقهيه، ج1، ص190.

47. ر.ک: مجمــع الزوائد و منبع الفوائــد، ج4، ص76؛ المعجم الكبير، 
ج19، ص265؛ كنز العمال، ج12، ص244؛ فتوح البلدان، ج1، ص15.
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بازار را چگونه يافتی يا اميرالمؤمنين؟ پاســخ داد كه 
بيشتر بازاری ها موالی و عبيد بودند و از اعراب كسی 
نبود. راوی می گويد: احساس كرديم وی را خوشايند 
نيست. از اين روی گفتيم: خداوند به وسيله فیء ما را 
بی نياز نموده است و بازار را به موالی واگذار كرده ايم. 
خليفه گفت: اگر خداوند شــما و آنها را اين گونه رها 
نمايــد، در آينده البته مردان و زنان شــما به مردان و 
زنان آنها نيازمند خواهند بــود.48 اين برخورد خليفه 
نشان دهنده اهميت امر بازرگانی برای مسلمانان و نيز 
نشانه اهميت تمركز آن در دست آنها است كه می تواند 
موجب تشــويق مسلمانان برای تمركز بخشيدن به امر 

بازرگانی در جهان اسالم شود.
آن روز مدينــه جامعه ابتدايي و كوچك اســالمي را 
تشكيل مي داد كه وجود يك بازار در آن شهر تا حدي 
پاسخ گوي نياز مسلمانان بود و از نياز آنها به بني قينقاع 
مي كاهيد. پيامبر)ص( برای تحقق چنين چيزی، شخصًا 
اقــدام نمود و مردم را نيز مورد تشــويق قرار داد. اما 
جامعه گســترده و پيچيده امروز، وجود اتحاديه ای را 
مي طلبد كه تمام كشورهاي اسالمي عضو آن باشند و 
از امكانات و شيوه هاي جديد تجاري استفاده نمايند، 
تا از نياز آنها به قطبهاي انحصاري و استعماري جهان 

بكاهد.
ب( تعامل امام علی)ع( با خلفا

در صدر اسالم، در موارد متعددی اتفاق افتاده است كه 
خليفه جامعه اسالمی موضوع مهمی را با امام علی)ع( 
مشــورت نموده و آن حضرت نيز از روی اخالص و 
براساس مصالح جامعه اسالمی پاسخ داده و اكثراً پاسخ 
وی مورد عمل هم قرار گرفته اســت. مانند مشورت 
نســبت به شركت شخص خليفه در جنگ با روميان و 
ايرانيان و مــواردی ديگر از اين قبيل.49 اينها می تواند 
به عنوان الگويی رفتاری برای عموم مســلمانان مورد 
استفاده قرار گيرد، تا در تصميم گيريها و جهت گيريهای 

48. تاريخ المدينه، ج2، ص747.
49. نهج البالغه، خطبه 134و146.

خود، مصالح كل جهان اسالم را مد نظر قرار دهند.
ج( ممنوعیت صرافي براي اهل ذمه

نقل شــده كه اميرالمؤمنين)ع( در نامــه اي به رفاعه 
حاكم اهواز دستور مي دهد كه صرافيها نبايد در اختيار 
اهل ذمه باشــد.50 در آن زمــان احتمااًل صرافي نقش 
حساســي در جريان اقتصادي كشــور داشته است و 
حضرت نمي خواسته با قراردادن اين امتياز در اختيار 
اهل ذمه، آنها را بر شريان اقتصادي كشور مسلط سازد 
و موجب ضعف اقتصاد جهان اســالم شــود. از سوی 
ديگر مشاهده می شــود كه امروز برخی از كشورهای 
اســالمی برای تأمين نيازهای اقتصادی خود، ناچار 
به انعقاد پيمانهايی با قدرتهای بزرگ جهان می شــوند 
كه موجب وابســتگی به آن قدرتها است. اگر اتحاديه 
اقتصادی قدرتمندی در جهان اسالم شكل گيرد، تأمين 
كننده نياز آنها خواهد بود و موجب كاهش وابســتگی 

كشورهای اسالمی به استعمارگران است.
د( توصیه به عدم استفاده از کاالي اساسي بیگانه

اميرالمؤمنين)ع( مي فرمايــد: »اَل تََزاُل َهِذِه اْلَُمُّة بَِخْيٍر 
َما لَْم يَْلبَُســوا لِبَاَس الَْعَجِم َو يَْطَعُموا أَْطِعَمَة الَْعَجِم فَِإَذا 
«؛51 »اين امت مادام كه  ِلّ فََعُلوا َذلَِك َضَربَُهُم اهلَلّ بِالــذُّ
وابســته به لباس و خوراك بيگانه نباشــد، شايسته و 
سربلند اســت و آن گاه كه وابسته به كاالي آنها شود، 
ذليل و خوار خواهد شــد«. در اينجا عدم استفاده از 
خوراك و پوشاك عجم مطرح شده، اما چون در مقابل 
»هذه االمة« آمده، منظور غيرمسلمانان است و در واقع 
مذموم شمردن وابستگي به بيگانگان به ويژه در مورد 

كاالهاي استراتژيك مورد نظر است.
هـ( ضرورت خودکفایي

امام صادق)ع(  از اميرمؤمنان)ع( نقل مي كند كه فرمود: 
ا فِی أَيِْدی  ُضــوا لِلتَِّجاَرِة فَِإَنّ فِيَها ِغنًــی لَُكْم َعَمّ »تََعَرّ
النَّاِس«؛52 »به كارهــای تجاری پردازيد كه بازرگانی 

50. دعائم االسالم، ج2، ص37.
51. المحاسن، ج2، ص410.

52. الكافي، ج5، ص149.
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شــما را از مال ديگران بی نياز می كند«. از اين روايت 
نيز اســتفاده می شــود كه اقتصاد جامعه اسالمي بايد 
به گونه اي باشــد كه نيازي به ســاير انسانها و جوامع 
نداشــته باشــند و در نظام اقتصادي پيچيده امروز كه 
بدون ارتباط با ســاير كشــورها امكان پذير نيســت، 
اين ارتباطــات حتي المقدور بايــد در محدوده خود 
كشــورهاي اسالمي باشد كه اين امر در غالب اتحاديه 

اقتصادی جهان اسالم مي تواند انجام شود.
آنچه از اين روايات استفاده مي شود، اين است كه كشور 
اســالمي بايد داراي اقتصادي قوي و بي نياز از ساير 
كشورها باشد و حداقل در مورد كاالهاي استراتژيك، 
به آنها وابسته نباشد. از طرفي ارتباط با ساير كشورها 
و داشــتن رابطه اقتصادي امري اجتناب ناپذير است. 
بنابراين راه حل اين مشــكل اين اســت كه كشورهاي 
اسالمي يك اتحاديه اقتصادی تشكيل دهند و نيازهاي 

خــود را از طريــق آن تأمين نمايند، تــا هم ارتباط 
خارجي داشته باشند و بتوانند نيازمنديهاي خود را از 
خارج تأمين كنند و هم وابستگي آنها به غيرمسلمانان 

كاهش يابد.

نتیجه گیری
تالش براي حفظ عزت، اقتدار، اســتقالل و سربلندي 
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